MISEL TEDNA
„Kdor se smehlja, namesto da bi besnel, je vedno močnejši.“ (Japonski pregovor)
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NOVIČKE SOS
NOVOSTI Z 19. REDNE SEJE PREDSEDSTVA SOS
7.12.2010 je v prostorih Mestne občine Celje potekala 19. redna seja predsedstva Skupnosti
občin Slovenije. Seja predsedstva, ki je prvič po lokalnih volitvah potekala v sestavi novih
županov, je bila posvečena predvsem obravnavi predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, problematiki izvajanja Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije ter nadaljnjim postopkom v zvezi z izplačilom tretje četrtine plačnih
nesorazmerij. Kot sogovorniki so se nam pridružili ministrica za javno upravo, Irma Pavlinič
Krebs, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo Branko Ravnikar ter Sergeja Oštir, Vodja
sektorja za konflikt interesov pri Komisiji za preprečevanje Korupcije. Prisotne je pozdravil
tudi gostitelj, župan MO Celje ter vsem zaželel uspešno delo v novem mandatu.
Skupnost občin je na dan pred sejo predsedstva SOS v medresorsko usklajevanje s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela nov predlog Zakona o kmetijskih
zemljiščih. Za proučitev novega predloga je občinam bil dan na razpolago en dan časa, kar
pa je nesprejemljivo, saj je predlog zakona, sploh v zadnjem času, poskrbel za veliko
vznemirjenje tako med občinami kot med ostalimi predstavniki javnega sektorja. Po besedah
Branka Ravnikarja iz ministrstva, so upoštevali vse temeljne pripombe oziroma zadržke, ki
so ga v postopku javne razprave posredovali ključni deležniki, tudi občine. Na novo je bil
napisan ves tekst in na ministrstvu želijo, da ga vlada sprejme še v letošnjem letu.
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je stopil v veljavo 5.6.2010 med občinami
še zmeraj povzroča nejasnosti. Za razjasnitev dvomov sta se seje udeležili ministrica Irma
Pavlinič Krebs kot predstavnica pripravljavca zakona in Sergeja Oštir, iz Komisije za
preprečevanje korupcije kot izvajalec zakona. Nezdružljivost funkcij in omejitev poslovanja,
ki jih ureja zakona, sta še zmeraj problematična ob izvajanju v praksi. Ministrico se
predstavniki predsedstva seznanili s konkretnimi praktičnimi primeri, ob katerih je izvajanje
določb zakona v občinah nemogoče, sama pa je Skupnost občin Slovenije pozvala k
posredovanju konkretnih primerov. Po proučitvi slednjih bo ministrstvo proučilo potrebo po
spremembah zakona.
Izplačilo

tretje

četrtine

plačnega

nesorazmerja

predstavlja

izjemno

kompleksno

problematiko, na katerega je podala stališča in pojasnila ministrica Irma Pavlinič Krebs. Po
vsem povedanem je povzela, da pravno korektnega odgovora kako ravnati, ne more nihče
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dati. Vložena je bila že kolektivna tožba, ki zahteva izplačilo tretje četrtine v celoti in ustavna
presoja kvoruma na Ustavnem sodišču. V kolikor bo kvorum spoznan za neskladen z
Ustavo, bo po besedah ministrice nastal velik problem, k rešitvam pa bo potrebno pristopiti
takrat. Ministrica je bila izjemno kooperativna na tem področju ter izkazala interes po
nadaljnjem sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije tudi v prihodnje. V ta namen smo se
dogovorili za naslednje srečanje, na katerem bomo združeno obravnavali potrebne sistemske
spremembe. (jt)

VSE KAR JE DOBRO VEDETI O DELOVANJU OBČINSKEGA SVETA
V sredo, 8.12.2010 je potekal seminar namenjen občinskim svetnicam in svetnikom, ki so na letošnjih
lokalnih volitvah bili izvoljeni za novo mandatno obdobje. Na izobraževanju so predavali doc.dr.
Boštjan Brezovnik, direktor Lex localis - Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor,
Milan Železnik iz podjetja ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje in Lex localis - Inštitut za lokalno
samoupravo in javna naročila Maribor ter mag. Vilma Milunovič, Predsednica Komisije za proračun in
javne finance Skupnosti občin Slovenije (Mestna občina Koper). Predavatelji so poskrbeli za naslednji
vsebinski sklop predavanj: Nomotehnika občinskih aktov ali kako pravilno brati občinske akte,
prostorsko planiranje v občinah, oblikovanje in sprejemanje proračuna ter oblike izvajanja javnih
gospodarskih družb. Seminar je bil obiskan izjemno dobro, zaradi zasedenosti vseh prostih mest pa
bomo seminar ponovili v prihodnjem tednu. Več v napovedniku dogodkov.(jt)

RAZŠIRJENA SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR IN DS ZA KMETIJSTVO
Danes, v petek 10.12.2010, poteka razširjena seja Komisije za prostor in delovne skupine za kmetijstvo.
Delovno srečanje poteka z namenom uskladitve stališč k zadnji verziji predloga Zakona o kmetijskih
zemljiščih. Predstavnice in predstavniki delovnih teles bodo oblikovali enotna stališča k predlogu
zakona, slednje pa zagovarjali na ponedeljkovem srečanju s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo.(jt)

ODBOR ZA KAKOVOST V JAVNI UPRAVI
Na tretjem sestanku se je v četrtek, 9.12. sestal odbor za kakovost v javni upravi, katerega članica je
tudi predstavnica SOS in obravnaval predlog dela za leto 2011. V daljši razpravi so opredelili kot
ključne prioritete dela za naslednje leto predvsem- razvoj novega koncepta spremljanja kvalitetnih
rešitev dela v javni upravi, postopek zagotavljanja zunanje povratne informacije uporabnikom CAF –
CAF EPI, vzpostavljanje pool-a strokovnjakov za kakovost dela v javni upravi, Projekt vzpostavljanja
transparentnosti in komuniciranja področja kakovosti ter seveda nalogo stalnega spremljanja in
nadgrajevanja kakovosti dela v javni upravi. (jv)

SOS NA OKROGLI MIZI MEDNARODNO SODELOVANJE OBČIN
V četrtek 9. Decembra 2010 se je v Tehnološkem partu v Ljubljani odvijala okrogla miza o
mednarodnem sodelovanju občin. Na povabilo organizatorjev, se je dogodka udeležila tudi
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generalna sekretarka Skupnosti Jasmina Vidmar. Prisotnim je predstavila sodelovanje
Skupnosti občin Slovenije kot tudi občin na mednarodnem področju. Predstavila je, da
občine preko Skupnosti občin Slovenije sodelujejo v priznanih mednarodnih organizacijah
kot so Odbor regij, Kongres lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, Svetu evropskih
regij in mest (CEMR), ter mreži NALAS (mreža asociacij lokalnih skupnosti na področju JV
Evrope). Prav tako pa občine sodelujejo v manjših mrežah kot je na primer Alpske občine ali
pa se v mreže povezujejo preko pobratenj. Na okrogli mizi je bilo izpostavljeno, da je
mednarodno sodelovanje občin dobro, a bi ga lahko bilo veliko več. Skupnost občin Slovenije
je poudarila, da veliko občin ni zelo mednarodnih aktivnih, saj občani narobe povezujejo
mednarodno sodelovanje z turizmom. Občani velikokrat povezujejo mednarodne povezave s
turizmom župana, ne vidijo pa namena in prednosti le-tega. Mednarodno sodelovanje lahko
veliko naredi pri izmenjavi izkušenj ali pri iskanju mednarodnih partnerjev za prijavo
projektov. Občina lahko preko programa Evropa za državljane sodeluje s pobratenimi
občinami na različnih nivojih (kulturnem, športnem, gospodarskem..), od česat imajo veliko
predvsem občani. Skupnost občin Slovenije pri tem občinam pomaga pri vzpostavitvi prvih
kontaktov, pri iskanju partnerjev in pri pridobivanju izkušenj drugih občin. Eno glavnih
orodij za iskanje partnerjev je portal za pobratenja, ki ga je pripravil Svet evropskih regij in
mest (CEMR). (MM)

NOVICE DRUGIH
NAJAVA AKCIJE »TOPLOTNE ČRPALKE«
V januarju 2011 se bo v sklopu kampanje »Energija si, bodi učinkovit« začela akcija
»Toplotne črpalke – učinkovito ogrevanje in hlajenje z obnovljivimi viri«, ki bo trajala eno
leto. Namen akcije je spodbujati uporabo toplotnih črpalk v povezavi z Modro električno
energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije. Kupcem bo ob nakupu toplotnih črpalk
zagotovljena Modra energija iz obnovljivih virov po ceni navadne elektrike na katero jim
dobavitelji nudijo še dodaten popust za obdobje 2 let. V akciji bodo sodelovali HSE,
distributerji električne energije: Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Maribor in Elektro
Primorska ter večje število ponudnikov toplotnih črpalk. V kolikor bi želeli podrobnejše
informacije o načrtovani akciji nam prosim sporočite na sasa.kek@skupnostobcin.si. (SK)

NAKUP STANOVANJ IN HIŠ STANOVANJSKEGA SKLADA
Obveščamo vas, da ima Stanovanjski sklad Republike Slovenije, za prodajo na voljo še nekaj
prostih novih stanovanj in stanovanjskih hiš po ugodni ceni. Vsa razpisna dokumentacija in
pregled prostih stanovanj ter način kreditiranja nakupa se nahaja na spletni strani
www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si pod rubriko Stanovanja/Tržna stanovanja.
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Nakup omogočen vsem zainteresiranim fizičnim osebam in ne le prioritetnim skupinam
prebivalstva. V kolikor bo resen interes za odkup ali najem preko razpolagalne pravice pisno
izrazila občina, javni sklad ali drugi subjekt javne uprave oziroma javno podjetje, bo Sklad
izvedel ustrezne postopke za izločitev iz prodaje po javnem razpisu za fizične osebe, o čemer
bo sklep objavljen na spletni strani Sklada, kar stori tudi v primeru zmanjšanja števila prostih
stanovanj. Za dodatne informacije ter rezervacijo terminov ogledov stanovanj so v času
uradnih ur na voljo na telefonski številki 01/47 10 500.

ANKARAN IN MIRNA NOVI OBČINI
Ustavno sodišče je razsodilo, da je Zakon o ustanovitvi občin v neskladju z ustavo, zato mora državni
zbor v roku dveh mesecev neskladje odpraviti. Po oceni sodnikov je državni zbor s tem, ko ni
ustanovil novih občin Ankaran in Mirna, ravnal samovoljno. Za novi občini je glasovalo sedem
sodnikov, ena sodnica je bila proti. Ustavno sodišče RS je tako razsodilo, da Ankaran in Mirna
postaneta novi občini, zato mora Državni zbor RS v dvajsetih dneh razpisati lokalne volitve v vseh
štirih občinah, tudi Trebnjem in Kopru. (bh)

EVROPSKO LETO PROSTOVOLJSTVA
Današnji svet terja solidarnost in prevzemanje odgovornosti državljanov za socialna
dogajanja v bližnjem in širšem okolju. Prostovoljstvo je sestavina socialnega kapitala, ki je
ključnega pomena za dogajanja, vrednote in dobrobit skupnosti. Zato je Svet Evrope
opredelil leto 2011 kot evropsko leto prostovoljnih dejavnosti za spodbujanje aktivnega
državljanstva pod geslom »Bodi prostovoljec, spreminjaj svet«. Posebej pomembno je
prostovoljstvo mladih, ker predstavlja učinkovito pot vzgoje mladih za odgovorno
državljansko udeležbo v socialnih dogajanjih. Izkoristimo evropsko leto prostovoljstva 2011
kot spodbudo in priložnost za širjenje in razvijanje prostovoljstva. Sedanje socialne krize,
kriza vrednot in stiske ljudi so dodani razlog za vgrajevanje prostovoljstva v socialno tkivo
Slovenije. (Vir: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva)

SOS SVETUJE
LAŽNI PROFIL OBČINE NA FACEBOOKU
Občina članica se je na SOS obrnila s sledečim vprašanjem, in sicer kaj storiti v primeru, ko se na
Facebooku pojavi profil Občine, vendar ga sami niso izdelali. Objavljamo nekaj odgovorov drugih
občin, ki smo jih prosili za pomoč:

1. V kolikor res ni nihče iz vaše občine naredil profila na strani Facebook lahko le tega
blokirate. To naredite tako, da se prijavite kot uporabnik strani facebook (z svojim
profilom). Nato poiščete v polju išči profil vaše občine. Nato imate v levem spodnjem
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kotu povezavo prijavi/blokiraj to osebo. Ko kliknete na povezavo in označite da gre za
lažni profil.
2. Najprej si ustvarite verodostojen lasten profil (ime priimek, funkcija v občini) in preko
svojega profila sporočite temu uporabniku, da se ne sme lažno predstavljati v imenu vaše
občine (nekaj pravnih izrazov v tem ne škodi). Lahko počakate, da uporabnik sam
reagira in odstrani svoj lažni profil. Druga možnost ali drug korak je, da ga prijavite
preko posebnega obrazca o lažnem predstavljanju na facebooku, vendar ta obrazec
zahteva, da vi poveste kateri je tisti verodostojni facebook profil občine. Če ima občina
svoj facebook profil je to enostavno. Če profila ne želite imeti in želite, da vseeno oni
odstranijo lažni profil boste morali v obrazec napisati tekst, ki mu bodo verjeli. Naš
župan takrat ni želel imeti svojega profila, želel je samo da se oni preneha predstavljati z
njegovo sliko. Zato sem v obrazcu prijave lažnega predstavljanja to obrazložila, dala
povezave do naše spletne strani kjer so uradni podatki in slika župana ipd. Nekaj tednov
smo čakali, potem je lažni profil izginil.
3. Prijavite administraciji da gre za krajo identitete, če se nekdo pretvarja, da upravlja profil
Občine kot inštitucije. Povejte še, da gre za lokalno samoupravo oz. javno upravo in da
zahtevate takojšno odstranitev. Če gre tu za upravljanje profila, ki predstavlja kraj/mesto
oz. občino in ne inštitucijo, potem bo pa prijava kraje identitete precej težja. (mm, sk)

REGISTRACIJA SPLETNIH DOMEN S ŠUMNIKI
Ob lažnem profilu na FB, smo prejeli še en problem, ki ga je izpostavila občina članica SOS in sicer
registracijo spletnih domen s šumniki. Neko podjetje je registriralo vse domene te občine s šumniki. V
tem primeru je šlo za namerno registracijo, ker so je po protestu registrirali še domene tipa »občinaimeobčine.si« itd. Na ARNES je občina vložila pritožbo za arbitražo ARDS, znesek pritožbe pa je
precej velik. Čakajo na obravnavo vloge in kako se bo arbiter v tem primeru odločil. Zastopnik
podjetja je bil zelo samozavestno prepričan, da bo občina v tem primeru izgubila. Zanima jih kako je z
ostalimi občinami. V kolikor ste se s podobnimi težavami srečale tudi druge občine, nam sporočite na
sasa.kek@skupnostobcin.si. (SK)

ELEKTRONSKE IZVRŠBE
Občina članica se je na SOS obrnila s sledečo težavo: »Pri elektronskih izvršbah se srečujemo s
težavo, ki jo verjetno ima še katera občina. Pri oddaji predloga za e- izvršbo lahko določimo samo en
račun za nakazilo izterjanega zneska. Težavo imamo npr. pri izterjavi komunalnega prispevka, ki mora
biti nakazan na namenski podračun, ki smo ga določili v predlogu za izvršbo. Na ta račun se nato
nakaže celotni izterjani znesek, torej tudi drugi stroški in zamudne obresti, ki pa nikakor ne morejo iti
na ta račun. Na Upravi za javna plačila pa so nam zagotovili, da prenosa med podračuni nikakor ne
moremo izvajati sami.« V kolikor ima katera izmed občin ustrezno rešitev, vas prosimo za
posredovanje informacij na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
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NEZDRUŽLJIVOST ČLANSTVA V NO
Na sekretariat SOS se je v tem tednu obrnila občina članica s vprašanjem glede združljivosti
članstva v nadzornem odboru občine z osebo, ki za občino opravlja dela po podjemni
pogodbi.

V

primeru

zainteresiranosti

so

pojasnila

na

razpolago

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

NEIMENOVANJE NADZORNEGA ODBORA
V tem tednu se je na sekretariat SOS obrnila članica s vprašanjem, kako postopati v primeru,
če občinski svet ne imenuje nadzornega odbora v roku, kot to določa Zakon o lokalni
samoupravi. Pojasnila so na razpolago na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

FUNKCIONARJI
Občina članica se je v tem tednu na sekretariat SOS obrnila s vprašanjem, kdo so funkcionarji
v občini. Zakon o lokalni samoupravi v 34.a členu določa, da so člani občinskega sveta,
župan in podžupan občine občinski funkcionarji. Torej iz tega izhaja, da te tri skupine sodijo
med funkcionarje.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
S strani MKGP nam je bil posredovan Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijskih zemljiščih. Prosimo, da nov predlog preučite in podate pripombe čimprej na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O PROGRAMU IN NAČINU OPRAVLJANJA IZPITA IZ
GEODETSKE STROKE
Tukaj najdete osnutek Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz
geodetske stroke, ki določa pogoje in način opravljanja izpita iz geodetske stroke za
posameznike, ki se želijo kot odgovorni geodeti vpisati v imenik pooblaščenih
inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije. Vljudno prosimo za vaše predloge,
mnenja in stališča na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do srede, 15.12.2010.
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ZAKON O VZPOSTAVITVI ETAŽNE LASTNINE
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog
pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, ki ga
je Ministrstvo za pravosodje pripravilo v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo,
lahko pregledate tukaj. Vljudno vas prosimo, da nam vaše mnenje posredujete do 30.12.
2011, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

OPERATIVNA PROGRAMA RR IN OP ROPI
Obveščamo vas, da sta bila V skladu s Sklepom Vlade RS z dne 18.11.2010 in sklepom
Nadzornega odbora OP RR in ROPI z dne 4.6.2010, Evropski komisiji posredovana
dopolnjena Operativna programa OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE KOMUNALNE VODE
V vladni proceduri je Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017). Vljudno vas prosimo za pripombe in
stališča na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Ker predlog ni objavljen na spletni strani
ministrstva in ker vladno gradivo ne vsebuje vseh prilog, smo ministrstvo zaprosili za
posredovanje slednjih. Vladno gradivo

POJASNILA MINISTRSTEV
DODATNA POJASNILA GLEDE IZPLAČILA PLAČ JAVNIM
USLUŽBENCEM
Glede na številna vprašanja glede obračuna in izplačila plač javnim uslužbencem za mesec
oktober 2010 ob upoštevanju dejstva, da je bil z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
podpisan Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor ter upoštevaje vprašanja za tretje
četrtine nesorazmerij pri plači, lako tukaj preberete dodatna pojasnila Ministrstva za javno
upravo:
Obračun in izplačilo plač za mesec oktober.

Odprava plačnih nesorazmerij

ODMERA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Tukaj vam posredujemo obvestilo Generalnega davčnega urada glede odmere nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
13.12. / SESTANEK NA MKGP
Sestanek predstavnikov Skupnosti občin Slovenije s predstavniki MKGP v zvezi s
predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, bo potekal
v ponedeljek, 13.12.2010, v prostorih MKPG od 9.00 ure dalje. O dogovorjenem na sestanku
vas bomo obvestili.

13.12. / ODBOR ZA PROMET
Na ministrstvu za promet je v prvi fazi priprave novi Nacionalni programa varnosti cestnega
prometa za obdobje 2012/21, kjer bo posebno poglavje posvečeno vseživljenjskemu učenju na
področju varnosti cestnega prometa. Da bi v konstruktivnem razgovoru našli skupne poti
prometno varnostne vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih, srednjih in ostalih šolah se
bodo sestanka, dne 13.12.2010, v prostorih Ministrstva za promet na Langusovi 4, udeležili
tudi predstavniki delovne skupine SOS.

14.12. / PONOVITEV POSVETA ZA MESTNE SVETNIKE IN SVETNICE
Zaradi velikega interesa ponavljamo seminar namenjen OBČINSKIM (MESTNIM)
SVETNICAM IN SVETNIKOM, ki bo potekal v torek, 14.12.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v
Austria Trend Hotelu (dvorana Kronos) v Ljubljani. Vsi, ki ste se želeli prijaviti na seminar
v sredo, 8.12.2010 in ki je žal že zaseden, prosimo, da izpolnite in posredujete nove
prijavnice. Program dogodka.

15.12. / DELOVNA SKUPINA ZA SPREMEMBO STATUTA
Naslednji sestanek DS za spremembe statuta SOS, bo potekal dne 15.12.2010 ob 9.00 uri v
prostorih MO Celje, Trg celjskih knezov 9, 2. nadstropje, sejna soba oddelka za okolje in
prostor.

16.12. / OKROGLA MIZA LOKALNE VOLITVE 2010/2014
Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na okroglo mizo pod naslovom Lokalne volitve
2010/2014, ki bo potekala v četrtek 16.12.2010 ob 10.00 uri v konferenčni dvorani MJU na
Langusovi 4 v Ljubljani. Udeležba je brezplačna. Vabilo, prijavnica.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
15.12. 7 KONFERENCA TRAJNOSTNA MOBILNOST V OBČINAH
Ministrstvo za promet in Focus društvo za sonaraven razvoj organizirata konferenco
Trajnostna mobilnost v slovenskih občinah, ki bo potekala 15. decembra 2010 od 9.00 ure
dalje, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica. Vabilo in program konference.

DOPISNI SEJI VLADE
ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Vlada je na dopisni seji 7.12.2010 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sklenila, da predlaga Državnemu
zboru Republike Slovenije, da besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju sprejme po nujnem postopku, da bi se izognili
težko popravljivim posledicam, ki bi nastale v primeru, da ne bi prišlo do splošne uskladitve
osnovnih plač. S predlagano spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se
predlaga uskladitev plačne lestvice iz Priloge 1 ZSPJS v višini 25% stopnje rasti cen
življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu 2011, predvidene v Jesenski napovedi
gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2010-december
2011). (vir in več…)

ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
Vlada RS je na dopisni seji 6.12.2010 določila besedilo predloga Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju za tretjo obravnavo in ga posredovala Državnemu zboru RS.
Amandmaji, sprejeti v drugi obravnavi predloga novega Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, se prvenstveno nanašajo na nomotehnične popravke besedila, v
nekaterih primerih pa tudi na blaženje upokojitvenih pogojev oziroma postopnejši prehod iz
obstoječega v nov pokojninski sistem. (vir in več…)

111. REDNA SEJA VLADE / 9.12.2010
ZAKON O DOHODNINI
Vlada je sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije, da Državni zbor
Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. Z navedeno novelo se v
sistem obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb z dohodnino vnašajo pomembne spremembe,
in sicer za fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, za prejemnike
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pokojninskih rent in ter za nerezidente - nastopajoče izvajalce in športnike. (vir: sporočilo za
javnost)

PREDLOG ZAKONA O CESTAH
Vlada je sprejela Stališče do mnenja DS RS k Predlogu Zakona o cestah (ZCes-1), druga
obravnava, in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije. V Stališču je vlada zapisala,
da je Ministrstvo za promet pri pripravi predloga tega sistemskega zakona na področju
cestne infrastrukture kot enega izmed ciljev zasledovalo tudi enotno pravno urejenost na
področju projektiranja in gradnje vseh javnih cest v Republiki Sloveniji. Zato je v zakonu
posebna pozornost namenjena tudi področju občinskih cest. Iz razloga zagotavljanja ustrezne
ravni prometne varnosti je namreč nujno, da na območju celotnega ozemlja Republike
Slovenije veljajo enotna pravila za vse upravljavce cest. Ministrstvo za promet se zaveda
problematike neurejenih razmer na področju odmere državnih in občinskih cest oziroma
neurejenega zemljiškoknjižnega stanja lastninsko pravnih razmerij. Ravno iz navedenega
razloga je predlagatelj zakona v 13. in 14. členu povsem na novo opredelil postopke za
določitev in označitev meje ceste ter določitev meje ceste v postopkih spreminjanja mej, s
ciljem poenostavitve postopkov. (vir: sporočilo za javnost)

PREDLOG ZAKONA O VOZNIKIH
Vlada RS je sprejela Stališče do mnenja Državnega sveta RS k Predlogu Zakona o voznikih
(ZVoz), druga obravnava, in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada se je v
sprejetem stališču izrekla tudi proti razmišljanju nekaterih državnih svetnikov, da bi bili
občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) posvetovalni organ župana,
saj bi po mnenju Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko takšna
rešitev bistveno zmanjševala pomen in težo SPV. (vir: sporočilo za javnost)

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
Vlada RS je sprejela besedilo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z
odpadno električno in elektronsko opremo. Uredba določa pravila ravnanja z odpadno
električno in elektronsko opremo z namenom preprečevanja nastajanja odpadne opreme in
zagotavljanja njene ponovne uporabe, recikliranja in drugih načinov predelave. S predloženo
Uredbo je zadoščeno zahtevam iz uradnega opomina Evropske komisije, ki ga je Republika
Slovenija prejela aprila letos. Tako je urejena uskladitev s pravnim redom Evropske
skupnosti glede prilagajanja novemu sistemu razvrščanja in označevanja snovi in zmesi. (vir:
sporočilo za javnost)
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SPREMEMBE UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU
Vlada RS je sprejela predloga uredbe o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju. Z
Uredbo se racionalizira poslovanje organov državne uprave in nosilcev javnih pooblastil iz
državne pristojnosti pri izvajanju postopkov ugotavljanja kakovosti poslovanja s strankami.
Podaljšuje se časovno obdobje za izvajanje obstoječih enoletnih ugotavljanj kakovosti
poslovanja s strankami na dve leti in hkrati ukinja obveznost izvajanja mesečnega
zadovoljstva strank. Zaradi zmanjšanega povpraševanja po storitvah upravnih enot vsako
prvo soboto in povečanih stroških poslovanja, se zaradi zaostrene javnofinančne situacije
nadalje ukinja omenjena splošna obveznost. Odločitev o tem, ali je v določenih lokalnih
okoljih izvajanje sobotnega dela še potrebno, bo prepuščena predstojnikom teh organov, ki
morajo skrbno ugotoviti, kakšne so potrebe prebivalstva na območju njihove krajevne
pristojnosti. Uredba jim omogoča, da zaradi zadovoljitve povpraševanj po upravnih
storitvah še vedno organizirajo delo tudi v sobotah. (vir: sporočilo za javnost)

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA IGER NA SREČO
Vlada RS je pričela z razpravo o predlogu Strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji.
Obravnavo strategije bo vlada nadaljevala na eni izmed naslednjih sej. Strategija razvoja iger
na srečo podaja pregled in analizo stanja na področju prirejanja iger na srečo v Sloveniji v
obdobju zadnjih osem oziroma 10 let ter pregled evropskega trga iger na srečo in
konkurence. V nadaljevanju strategija opredeljuje poslanstvo, vizijo in strateške cilje razvoja
iger na srečo v Sloveniji. Določa tudi prioritetna področja pri igrah na srečo ter splošne cilje
razvoja, ki veljajo za celotno področje iger na srečo in posebne cilje za posamezna prioritetna
področja. V Strategiji razvoja iger na srečo so podane strateške opredelitve do posameznih
sistemskih vprašanj urejanja iger na srečo, kot so: vrste iger na srečo, lastniška struktura
koncesionarjev, dajatve od iger na srečo, delitev dajatev od iger na srečo, nadzor, politika
dodeljevanja koncesij ter družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo. Strategija opredeljuje
tudi okvir delovanja države in daje osnovne usmeritve za njeno ravnanje na področju iger na
srečo. (vir: sporočilo za javnost)

AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE STANJA V AGROŽIVILSKI VERIGI
Vlada RS se je seznanila z Informacijo o aktivnostih za izboljšanje stanja v agroživilskem
sektorju. Pripravilo jo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi
sklepov Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano ter Odbora za gospodarstvo
Državnega zbora RS, v zvezi s Predstavitvijo ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti v
agroživilskem sektorju. (vir: sporočilo za javnost)
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FINANCIRANJE RAZVOJA TURIZMA TER DAVČNE OLAJŠAVE
Vlada RS je obravnavala Informacijo o možnostih novega sistemskega vira za financiranje
razvoja slovenskega turizma ter davčnih olajšav na področju turizma. Vlada je na svoji 81.
seji, naložila Ministrstvu za finance, da prouči možnosti za uveljavitev novega sistemskega
vira za financiranje razvoja slovenskega turizma in predloge za uveljavitev davčnih olajšav
na področju turizma. Ministrstvo za finance v gradivu vlado seznanja z možnostmi oziroma
zakaj predlagane rešitve niso možne. (vir: sporočilo za javnost)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
OBČINSKE INVESTICIJE V KULTURI
Ime razpisa: Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR-OBI-2010), ki
se bodo začele izvajati leta 2011 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v
letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je izbira občinskih investicij na področju kulture,
ki se bodo pričele izvajati v proračunskem letu 2011 in bodo sofinancirane iz proračuna
Ministrstva za kulturo v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Javni razpis za sofinanciranje občinskih investicij na področju kulture se razpisuje za
investicije, ki presegajo pomen, ki ga imajo za lokalne skupnosti, oziroma zaradi skladnega
razvoja Slovenije in je to v javnem interesu države. Razpis vključuje naslednjo občinsko
kulturno infrastrukturo:
•

splošne knjižnice (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe, Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in Standardi za splošne knjižnice za obdobje od
1.5.2005 do 30.4.2015, RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21.4.2005),

•

kulturne domove.

Vlagatelji: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški:
Občinske investicije na področju kulture po tem razpisu vključujejo:
• nabavo nepremične (prostori ali objekt),
•

gradnjo,

•

investicijsko vzdrževalna dela,

•

nabavo opreme.

Višina sofinanciranja: Občina lahko v razpisu pridobi odstotek sofinanciranja vrednosti
investicije (brez davka na dodano vrednost), ki občini pripada glede na koeficient razvitosti.
Koeficienti razvitosti občin z obsegom sofinanciranja investicij iz državnega proračuna so
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določeni na osnovi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št.
61/09).
Rok za oddajo: 14. 1. 2011, več info TUKAJ.

GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 323 ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Predmet javnega razpisa:
•

nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško
območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina),

•

muzeji na prostem,

•

ekomuzeji,

•

prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,

•

ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.
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Vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji
predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta podpore,
ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še vsaj 5 let
po izplačilu sredstev.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme
prispevek v naravi) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: do vključno 85 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najvišja
vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI
Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2.

informacijska

družba,

projekt

gradnja,

upravljanje

in

vzdrževanje

odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije operacije
za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij, gradbena dela,
opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja le v obsegu,
ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih
komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki jo izvede pooblaščeni
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nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema in material, ki so glede
na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00 ure.
Več info TUKAJ.

OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA - AVSTRIJA
Ime razpisa: Javni razpis za izbor projektov v okviru operativnega programa SlovenijaAvstrija 2007−2013 – 2. rok.
Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2.
prednostne naloge Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
Področja dejavnosti: razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo in tematska prednostna področja.
2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
Upravičenci: zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki,
znanstveni parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem), podjetja, grozdi in mreže,
državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti, raziskovalne ustanove.
Upravičeni stroški: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije in
administrativni izdatki.
Rok za oddajo: do 14. 12. 2010. Več info TUKAJ.

REGIONALNI RAZVOJNI POTENCIALI
Ime razpisa: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.
Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
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razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo
ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 in dokumentacijo javnega
poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
•

so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;

•

so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

•

so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

•

nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

•

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

•

so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in 28.1.2011.
Več info TUKAJ.

PROGRAM KULTURA 2007-2013
Cilj

programa:

prispevati

k

spodbujanju

zavesti

o

evropskem

državljanstvu

s

pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega evropskega
kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti. Z razvojem
sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se uveljavil
kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter bi
se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
-

spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,

-

spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,

-

spodbujanje medkulturnega dialoga.

Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
-

projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
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-

ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,

-

posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50-60 % upravičenih
stroškov.

Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007-2013, dostopen
na TUKAJ.

LOKALNA IN REGIONALNA JAVNA INFRASTRUKTURA
Ime razpisa: Drugi javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov
lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
Nameni, na katere se projekti lahko nanašajo:
-

področje vodooskrbe,

-

področje cestnega omrežja,

-

podjetništvo,

-

okolje in prostor,

-

komunalna infrastruktura,

-

področje šolstva,

-

področje zdravstva,

-

področje socialnega varstva,

-

področje športa in kulture

-

trajnostna raba energije.

Vlagatelji: občine v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč, stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa
objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 10 let) in stroški
priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij le v primeru, ko so sestavni del
investicije in, ki so nastali po 1.1.2010. Višina posojila je do 100% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV).
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Posojilni pogoji: Obrestna mera je med Euribor-jem (trimesečni) + 0,25% in Euribor-jem
(trimesečni) + 1 %. Doba vračanja posojila je do 15 let. Višina odobrenih sredstev za
posamezen projekt je do 1.000.000,00 EUR.
Rok za oddajo: 18.10.2010 in 18.11.2010. Več info TUKAJ.

RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO
Ime razpisa: 4. javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih
območij s hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Predmet javnega razpisa: Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov na
vsebinskih področjih prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni meji z
Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov
po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo
»schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je ohranjanje
poseljenosti območij ob meji.
Upravičeni nameni so:
• Prometna infrastruktura (kategorizirane lokalne ceste in javne poti, s pripadajočo
prometno infrastrukturo in investicije v posamezne objekte lokalne prometne
infrastrukture (npr. mostovi, nadvozi, podvozi); pri tem upravičenem namenu so v
okviru navedenih glavnih aktivnosti, upravičene tudi: gradnja hodnikov za pešce,
avtobusnih postajališč, križišč, krožišč, javne razsvetljave ter ostalih elementov, ki
predstavljajo sestavni del cestnega telesa);
• Okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo);
• Ekonomska infrastruktura (komunalno urejanje zemljišč, katerih celotna površina ne
sme presegati 10 ha, za novogradnjo ali širitev manjših obrtnih ali poslovnih con).
Vlagatelji: Samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.
Upravičeni stroški so:
•

stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, rušitve, izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ipd.);

•

stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);

•

stroški nakupa zgradb;

•

stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena
vsebine operacije;

•

stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije;

•

stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;

•

stroški zunanjega urejanja objektov;

•

stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;
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•

stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

Višina sofinanciranja: Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR (bruto).
Upravičenih je največ 100 % celotnih upravičenih stroškov javnih izdatkov operacije.
Rok za oddajo: 7. 1. 2011, več info TUKAJ.

MEDNARODNE NOVIČKE SOS
KONFERENCA EVROPA ZA DRŽAVLJANE V OPATIJI
V Opatiji je 7. In 8. decembra v organizaciji hrvaške vlade potekala mednarodna konferenca "Evropa
za državljane: prva tri leta izvajanja programa na hrvaškem". Na konferenci se je zbralo 150 udeleženk
in udeležencev iz Hrvaške, Italije in Slovenije in razpravljalo o dosežkih in primerih dobre prakse
izvajanja Evropske unije Evropa za državljane. Evropa za državljane je program EU, namenjen
sofinanciranju mednarodnih projektov, katerih cilj je spodbuditi aktivno evropsko državljanstvo. S
povezovanjem prebivalcev lokalnih skupnosti po Evropi ter mreženjem nevladnih in drugih
organizacij, ki delujejo v okviru civilne družbe, želi Evropska unija izboljšati sodelovanje civilne
družbe pri oblikovanju Evrope. Preko Skupnosti občin Slovenije se je konference udeležilo tudi devet
predstavnic in predstavnikov slovenskih občin, katerih stroške udeležbe so krili organizatorji. Andreja
Megušar iz Občine Škofja Loka je med drugimi predstavila njihove bogate izkušnje in številne
izvedene projekte sofinancirane v okviru programa Evropa za državljane. Predstavniki slovenskih,
hrvaških in italijanskih občin so predstavljali svoje kraje, običaje in želje po novih partnerstvih ali
izkušnje iz obstoječih. S slovenske strani so imeli predstavitve Peter Misja, župan Podčetrtka, Mojmir
Pustoslemšek, župan Kostanjevice na Krki, Alan Bukovnik, župan Radelj ob Dravi in Metka Resnik, ki
je predstavila občino Krško. (SK)

EVROPSKO-KITAJSKO LETO MLADIH 2011
Skupnost občin Slovenije je občinam posredovala poziv k sodelovanju na otvoritvenem dogodku
Evropsko-kitajskega leta mladih 2011. Leto 2011 je proglašeno za Evropsko–kitajsko leto mladih, v
katerem je začrtan splošen okvir razvoja skupnih aktivnosti, ki bodo potekale v okviru leta. Leto
mladih se bo začelo z uradno otvoritvijo 10. januarja 2011 v Bruslju, kjer bo na dvodnevnem dogodku
sodelovalo 100 mladih iz Kitajske in 100 mladih iz Evrope. Namenjeno je aktivnim mladinskim
delavcem. Nacionalna agencija MOVIT bo izbrala enega udeleženca za sodelovanje na dogodku. SOS
je občine zaprosil, da posredujejo informacijo, razpis in prijavnico aktivnim mladinskim delavcem oz.
osebam, ki ustrezajo profilu iz razpisa. Rok za prijavo je ponedeljek, 13. December 2010. (SK)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
OBČINE IŠČEJO POBRATENJA
Na portalu za pobratenje, organiziranega s strani Sveta evropskih regij in mest (CEMR),
oddala poziv za pobratenje s Slovensko občino. V kolikor ste zainteresirani za pobratenje,
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oziroma

za

več

informacij

o

portalu

pobratenj,

lahko

pišete

na

naslov

miha.mohor@skupnostobcin.si. Več informacij o občinah, ki si želijo pobratenje si lahko
ogledate na spodnjih povezavah:
-

Občina Sadovo iz Bulgarije,

-

ASSAJ, Association Saint Aubin Jumelage

PRVO POROČILO O SPREMLJANJU STRATEGIJE EVROPA 2020
Poročilo o strategiji 2020, ki je bilo obravnavano na predsedstvu Odbora regij 30. novembra,
ter je bilo na plenarnem zasedanju predstavljeno predsedniku Evropske komisije Jose
Emanuelu Barrosu. Predsednik Evropske komisije je pohvalil delo Odbora regij ter zagotovil,
da bodo predloge v poročilu natančno preučili. Prvo poročilu o spremljanju strategije Evropa
2020 si lahko ogledate tukaj. (MM)

EVROPSKA UNIJA GRE V ZELENO PRIHODNOST
Evropska unija je v zadnjih nekaj letih napravila znaten napredek pri zmanjšanju izpustov
toplogrednih plinov v ozračje, ugotavlja Evropska agencija za okolje (EEA) v svojem
najnovejšem poročilu. Delež obnovljivih virov energije v celotni porabi EU se sicer povečuje,
ima pa unija težave pri povečevanju energetske učinkovitosti, opozarja EEA. "Evropa mora
narediti prehod v zeleno gospodarstvo," je ob tem dejal predsednik Evropskega parlamenta
Jerzy Buzek. Celotno objavo si lahko ogledate tukaj. (vir:EP)

STRATEGIJA RAZVOJA PODONAVSKE REGIJE
V Podonavje, ki zajema 100 milijonov prebivalcev in se razteza v 14 držav (tudi osem držav
članic EU), sodijo nekatere najrevnejše pa tudi nekatere najbogatejše evropske regije.
Evropska komisija želi s strategijo za Podonavsko regijo spodbuditi dolgoročno sodelovanje
pri reševanju lokalnih vprašanj, povečati gospodarsko rast, izboljšati prometne in energetske
povezave ter varstvo okolja in okrepiti varnost. Evropska komisija regiji predvidoma ne bo
namenila dodatnih sredstev, saj namerava učinkoviteje uporabiti obstoječa sredstva, denimo
100 milijard EUR iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Strategijo bodo vlade EU
predvidoma potrdile v prvi polovici leta 2011. V Podonavsko regijo sodijo naslednje države
EU: Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Bolgarija in Romunija. (vir EK)
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